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Geachte lezer, 

Onderstaand onze gedachten naar aanleiding van een aantal gesprekken  
gevoerd met bureau Pau over de plannen om eventueel het industriegebied 
aan de Van Neckstraat om te toveren tot een “Boulevard”. 

Voordat wij uitgebreid ingaan op de impact van het wijzigen van het bestemmingsplan 
voor ons bedrijf willen wij van de gelegenheid gebruik maken om hierbij aan te geven dat 
de communicatie en de gesprekken die wij tot nu toe hebben we een gevoerd met 
bureau Pau weinig verhelderend en concreet waren, ook vinden wij het jammer dat de 
betrokken wethouder niet bij deze gesprekken aanwezig is geweest. 

Benes machinefabriek is bijna 100 jaar actief in de scheepsbouw en is sinds 1952 
gevestigd aan de Van Neckstraat te Hoogezand. Onze bedrijfsactiviteiten bestaan 
voornamelijk uit het maken van roeren voor de scheepsbouw zowel lokaal als 
internationaal hiervoor hebben wij een productiefaciliteit die is op te splitsen in twee 
delen een gedeelte machinebouw en een gedeelte constructie. Onze werkplaats 
verspaning beschikt dan ook over diverse zware industriële machines zoals draaibanken 
freesbanken om onderdelen tot een gewicht van 25 ton te verwerken, ook onze interne 
transportsystemen zijn hiervoor uitgerust. In onze constructie hal waar wij lassen, zagen, 
ijzerwerken en assembleren zijn wij uitgerust om 40 ton te tillen, en onze producten 
eventueel over het water te vervoeren de ligging aan het water is voor ons bedrijf dan 
ook van groot belang. 

Wij beseffen de noodzaak tot het bouwen van woningen en de wens om het aangezicht 
van Hoogezand te verbeteren, wij zijn ook bereid hier aan mee te werken door eventueel 
te verhuizen mits dit onze bedrijfsvoering niet in de weg staat, en de kosten die hiermee 
gepaard gaan worden vergoed. 

Wij stellen voor dat er een budget beschikbaar wordt gesteld voor het maken van een 
impact analyse verplaatsing bedrijfsactiviteiten c.q. realisatie “Boulevard” rondom ons 
bedrijf. 



 

 
 
 
Onderstaand puntsgewijs een weergave hoe wij op dit moment  
tegen de “Boulevard” transitie aankijken; 
 

- Algemeen 
 
 Er is op dit moment weinig concreet en veel ruis, 
 Wij hebben het gevoel dat er niet echt wordt geluisterd, 
 Er wordt een meeting gehouden met betrokken ondernemers maar niet 

toegankelijk voor gehandicapte ondernemers. 
 

- Er moet op korte termijn duidelijkheid komen wat nu echt de bedoeling is, met 
andere woorden “blijven we zitten of moeten we weg” dit in verband met 
verduurzaming pand en de nodige investeringen die in de nabije toekomst moeten 
worden gedaan. 
 

- Als we weg moeten hoe wordt er gecompenseerd gericht op een 
bedrijfsverplaatsing en productie verplaatsing. Als echt voor een 
bedrijfsverplaatsing subsidies beschikbaar zijn hoe zien die eruit en hoe wordt dit 
vormgegeven. Ons uitgangspunt is verhuizen prima maar wel budget neutraal en 
naar een voor ons geschikte locatie. 
 

- Als we blijven zitten hebben wij er grote moeite mee dat rondom ons bedrijf 
woningbouw en recreatie gaat plaatsvinden. Op dit moment is ons bedrijf aan de 
achterzijde niet toegankelijk door een hekwerk. Wij zien het niet zitten dit op te 
heffen zodat mensen langs het kanaal kunnen lopen/fietsen en ons bedrijf aan de 
achterzijde kunnen benaderen te meer omdat wij op die weg een recht van 
overpad hebben en grote secties met enige regelmaat met grote hijskranen op 
een ponton worden gehesen dit komt de veiligheid niet ten goede. 
 

- Op dit moment hebben onze bedrijfsactiviteiten totaal geen impact op de 
omgeving wij willen de garantie dat als wij blijven zitten er geen problemen 
ontstaan met nieuwe buren. 
 

- Wij gaan ervan uit tijdig te worden ingelicht over een eventuele 
bestemmingswijziging van het industrieterrein aan de Van Neckstraat zodat wij 
indien nodig onze bezwaren kenbaar kunnen maken. 
 

 
Wij gaan er vanuit dat onze visie wordt meegenomen in de eventuele besluitvorming 
aangaande het industrieterrein aan de van Neckstraat. Zoals aangegeven verwachten wij 
wel een verbetering in communicatie en een concretere vormgeving van de plannen met 
name gelet op de impact die deze kunnen hebben op ons bedrijf en bedrijfsvoering. 
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